
 - 1 - 

Blatenské trefy 
Fotbalový zpravodaj č. 22/2015 

4. kolo – I. “A“ třída 

sobota 12. 9. 2015 

17 : 00 hod. 
 

www.blatnafotbal.cz 

www.tjblatna.cz 

 

 

Neděle 13/9 10.00 TJ Blatná ,,A“ –  Bělčice           (přípravka st. A) 

11.30 TJ Blatná ,,B“  –  Sedlice          (přípravka st. B) 

                     13.00 TJ Blatná ..A“  – TJ Blatná ,,B“  (přípravka ml.) 

                                              

TJ BLATNÁ „A“ 

 - (FC DIMMPL) MIROVICE 

Utkání  řídí: 

Hlavní rozhodčí ………..  p. Přibyl Jan 

Asistenti ………………..  p. Rinth Jan 

               ……………..…  p. Passler David 

Delegát………………….          P. Hejlek Václav 
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Vítáme všechny příznivce blatenského SPORTU a FOTBALU zvláště na dalším 

domácím mistrovském utkání „Á“ týmu Blatné v nové sezóně 2015/2016 a přejeme krásný 

(nevšední) a ničím nerušený fotbalový záţitek. Blatná do toho ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tento zpravodaj je opět slosovatelný (označený číslem na přední straně). Slosování proběhne 

o přestávce mezi poločasy. Ze všech zpravodajů budou vylosováni šťastlivci, kteří obdrţí věcné 

ceny od našich sponzorů. Tentokrát je to firma: Leifheit Blatná a bufet U Mlsouna, pan Jícha. 

 

 

M U Ţ I 

TJ Sokol Bernartice - TJ Blatná z.s. „A“ 2:5 (1:2) 

Datum: 6/9/2015, 17.00 hod. 

Rozhodčí: Reisner Jiří 

Kříţ Karel 

Kříţovský Jiří 

Delegát: Martinec Lubomír 

Branky: 24´ a 85´ Rakovan Adam – 12´ a 75´ Mišiak Michal, 38´ a 60´ Petrášek Michal, 68´ Peleška Radek. 

ČK: 45´ Homola Daniel – 45´ Hrubý Jakub. 

Bernartice: Fučík „K“ – Novák, Mrkáček, Tratina, Kovář, Paseka (78´ Homola J.), Češka (63´ Homola V.), Kukrál, 

Rakovan, Broţ, Homola D. / Vašíček, Ťupa, Herink. 

Trenér: Vašíček Petr 

Blatná: Chlanda – Křivanec „K“, Petrášek, Čadek, Kůst, Hrubý, Viták, Jícha (88´ Sýkora), Mišiak (85´ Kallmünzer), 

Peleška (78´ Stulík), Motyka / Svoboda. 

Trenér: Čadek Michal 

Blatná: Do Bernartic jsme odjeli bez zraněných hráčů Štěpána Říhy a Jakuba Nových, ale s touhou tam bodovat. V 

kvalitním utkání jsme se ujali vedení jiţ ve 12. minutě, kdy, po krásné akci z levé strany, zakončoval Michal Mišiak. Po 

necelé čtvrthodině jsme nebyli dost důrazní v našem vápně a soupeř toho vyuţil ke srovnání. Ještě do poločasu jsme se 

dostali do vedení, kdyţ se, po centru Lukáše Motyky, sám před brankářem ocitl Petrášek a nedal gólmanovi šanci. Na 

konci poločasu se strhla mela a rozhodčí udělil na obou stranách červenou kartu – u nás Jakubovi Hrubému. Po 

poločasové přestávce jsme ještě přidali na tempu, a jiţ po 15 minutách našel Ondra Křivanec dlouhým pasem Michala 

Petráška a ten, po vzorovém zpracování, podruhé v utkání správně zacílil. Za další čtvrthodinu se gólově prosadil Radek 

Peleška a vedli jsme uţ o 3 branky. O chvíli později předloţil Jiří Viták, po skvělém úniku na levé straně, míč Michalu 

Mišiakovi, který se nemýlil. Poslední slovo měli domácí, kteří po standardní situaci zkorigovali na konečných 2:5. 

Kluci předvedli výborný týmový výkon a zaslouţeně jsme si odvezli z Bernartic všechny body. 

TJ Blatná z.s. „A“ – Fotbalový klub Laţiště 4:2 (1:1) 

Datum: 29/8/2015, 17.00 hod. 

Branky: 13´ Čadek Petr, 73´, 82´ a 90´ Mišiak Michal – 37´ Chalupa Ondřej, 79´ Stupár Martin. 

Blatná: Chlanda – Křivanec „K“, Petrášek, Čadek (34´ Peleška), Sýkora, Stulík (69´ Kallmünzer), Kůst, Hrubý (80´ 

Svoboda), Jícha, Mišiak, Motyka. 

Trenér: Čadek Michal 

Laţiště: Suchý – Kováč „K“, Vojta, Brzobohatý, Ţák L., Zelenka, Ţák J., Macek, Chalupa, Ostádal (63´ Stupár), 

Rameš. 
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Blatná: Jiţ od první minuty bylo zřejmé, ţe se bude jednat o utkání plné tvrdých osobních soubojů, a v tomto duchu se 

odehrál celý zápas. K prvnímu váţnému ohroţení hostující brány se dostal domácí Lukáš Motyka, který, po chytré 

přihrávce Michala Kůsta, jen těsně přestřelil. Domácím se podařilo otevřít skóre jiţ ve 13. minutě. Po rozehraném 

rohovém kopu se prosadil Petr Čadek a přesnou hlavou nedal hostujícímu gólmanovi šanci. O pár minut později se, při 

nešťastném hlavičkovém souboji, střetl s protihráčem, a v tu chvíli všem 250 přihlíţejícím zatrnulo. Petr Čadek byl 

odvezen záchrankou do Strakonické nemocnice a hostující hráč odehrál zbytek utkání s omotanou hlavou. (naštěstí byl 

Petr z nemocnice propuštěn bez váţnějších následků) 

Po delším přerušení hry tak musel trenér Michal Čadek sáhnout k prvnímu střídání, které vedlo ke změně v obrané linii. 

Jiţ o několik minut později vyuţil hostující Ondřej Chalupa zmatku v domácí obraně a proměnil jedinou váţnější 

příleţitost hostujících z prvního poločasu. Do konce prvního poločasu se jiţ skóre neměnilo, a tak se šlo do kabin za 

stavu 1:1. 

Do druhého poločasu se situace mezi týmy trochu uklidnila, ale zápas se stále hrál ve vysokém tempu. V 73. minutě 

domácí Michal Petrášek krásnou přihrávkou vysunul Radka Pelešku, který posunul na Michala Mišiaka a ten se 

nemýlil. Bohuţel, radost z vedení netrvala dlouho. Po ztraceném balonu se hostující dostali do rychlého brejku a po 

centru z levé strany se prosadil Martin Stupár. Za stavu 2:2 se v bráně domácích vyznamenal Jaroslav Chlanda, který 

výborným zákrokem zlikvidoval hlavičku hostujících a podrţel tak svůj tým. V 82. minutě uvolnil Martin Kůst krásnou 

křiţnou přihrávkou Michala Mišiaka a ten gólem zápasu strhl vedení na 3:2. Na samotném konci zápasu se ve vápně 

prokličkoval Filip Jícha, jehoţ lob zpomalil hostující gólman. Do odkryté brány jej ale doklepl Michal Mišiak a završil 

tak svůj hattrick. 

Velké díky patří domácím fanouškům, kteří ve velkém počtu podporovali svůj tým a dohnali ho tak k zaslouţenému 

vítězství. 

TJ Blatná z.s. „B“ – Sokol Střelské Hoštice 1:2 (1:1) 

Datum: 6/9/2015, 17.00 hod. 

Rozhodčí: Raba Karel 

Hodánek Jaroslav 

Káník Milan 

Branky: 19´ Uldrich Radek – 37´ z pen. a 50´ Strnad Jan. 

Blatná: Vaněček – Křivanec (46´ Chlanda), Uldrich (70´ Formánek), Sobota (46´ Sedláček), Bulka, Cvach (76´ Šána), 

Zíka (58´ Míka), Martínek, Merašický, Kratochvíl „K“, Rubáš. 

Trenér: Diviš Josef 

Hoštice: Pavlovič – Boukal „K“, Hládeček, Kohout, Lamberger, Strnad, Šilhan, Šíp Ji., Podloucký, Paroubek (81´ 

Michelini), Jiřík (62´ Šíp Jo.). 

Trenér: Janoch Petr 

Blatná: Utkání s Hošticemi se nám vůbec nevyvedlo a hosté toho dokázali vyuţít. Trápili jsme se nejen v zakončení, ale 

především herně. Pohledných akcí bylo na obou stranách jako šafránu a fanoušek dobrého fotbalu tentokrát odcházel 

zklamaný. Z naší strany zaslouţí pochvalu pouze kapitán Ládík Kratochvíl, který „odjezdil“ celý zápas. První půli jsme 

byli lepším týmem a vytvořili si i několik slibných šancí. Po krásné střele Radka Uldricha jsme šli dokonce do vedení a 

nic nenasvědčovalo tomu, ţe bychom neměli bodovat. Hosté ale dokázali potrestat naši nechuť hrát a otočit dvěma góly 

Jana Strnada zápas ve svůj prospěch. Snad se z toho poučíme do dalších kol. Zápas s přehledem zvládla trojice 

rozhodčích, v čele s Karlem Rabou. 

TJ Sokol Malenice : TJ Blatná  z.s. „B“ 7:1 (2:1) 

Datum: 29/8/2015, 17.00 hod. 

Branky: 36´, 40´, 63´, 67´ Brabec Jiří, 72´ Balun Lukáš, 86´ Slepička Jan, 87´ Řezáč Radek – 34´ Martínek Karel. 

Malenice: Hoško P., - Hoško Ji. (46´ Vopalecký), Brabec, Štětina „K“, Hoško Ja., Slepička, Vilánek (83´ Frnoch), 

Uhlíř, Balun (78´ Řezáč), Kotous, Hoško O. / Lukeš 
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Blatná: Vaněček – Šána, Křivanec, Sobota, Říha (83´ Diviš), Vanduch, Cvach, Zíka, Martínek, Merašický, Kratochvíl 

„K“. 

Trenér: Diviš Josef 

Blatná: Počáteční nadšení z účasti na zápasech rychle opadlo a my jsme cestovali na půdu silných Malenic v jedenácti 

lidech. Převaha domácích byla od začátku patrná a my jsme se jen stěţí bránili. Střely domácích končily mimo bránu, 

nebo si s nimi poradil velice dobře chytající Míra Vaněček. Nutno přiznat, ţe naší nemohoucností a bídnou kombinací, 

jsme hru domácím velice ulehčili. Paradoxně jsme ale šli my do vedení. Po jedné z mála pohledných kombinací se 

prosadil Karel Martínek. Vedení jsme neudrţeli dlouho a do poločasu dokonce prohrávali 2:1. Aţ na pár světlých 

momentů byla také druhá půle v reţii domácích. Skóre 7:1 hovoří za vše. Všech 12 lidí (včetně střídajícího trenéra) 

zaslouţí poděkování za statečný, byť marný boj. 

ŢENY 

TJ Calofrig Borovany : TJ Blatná z. s.  0 : 4 ( 0 : 2) 

Branky Blatné: Vajsová 2x, Kozáková, Nagyová 

Blatná: Valíčková – Křivancová, Velíšková, Tvrdá, - Panušková, Cíglbauerová, Tomanová, Šebková , Nagyová – 

Vajsová, Kozáková © 

Střídali: Chárová, Klásková, Swietoňová 

Hodnocení: V prvním poločase jsme nehráli moc dobře. Především jsme se přizpůsobily hře domácích. Přesto se nám 

podařilo vstřelit dvě branky díky Vajsové. V druhém poločase se naše hra o poznání zlepšila. Hlavně v kombinaci a v 

poklidu jsme dokráčeli k zaslouţenému vítězství. 

D. Reguš, vedoucí ţen Blatné 

DOROST 

 

TJ Blatná z. s. : Týn nad Vltavou 3 : 3 ( 1 : 1 ) PK 3 : 1   

 
 Branky : Formánek 2 , Chovanec .  

Sestava : Peroutka - Hrádek , Mach , Jelínek , Houzar - Zíka , Kareš , Formánek , Míka - Říha , Šilhavý . Střídali : 

Sejkora , Levý , Chovanec .  

Hodnocení : Hrálo se vyrovnané utkání , hosté šli do vedení ve 24 . minutě po naší chybě . Minutu před poločasem 

vyrovnal Chovanec . Ve druhé půli jsme šli do vedení kdyţ se po přímočaré akci trefil Formánek , bohuţel hostům se 

podařilo výsledek otočit . Naše vyrovnání přišlo bohuţel aţ v 87 . minutě . Na pokutové kopy jsme zvítězili 3 : 1 . 

 

Osek - TJ Blatná z. s. 2 : 12 ( 0 : 4 ) 
 

 Branky : Mach 3 , Sedláček 3 , Říha , Míka , Šilhavý , Kareš , Sejkora , Hejl . 

 Sestava : Peroutka - Hrádek , Mach , Jelínek , Chlanda - Šilhavý , Kareš , Formánek , Zíka - Sedláček , Říha . Střídali : 

Levý , Hejl , Míka , Říský , Sejkora . 

 Hodnocení : Druhé utkání sezony se nám povedlo o poznání lépe neţ to ůvodní . V Oseku jsme si otevřeli střelnici a 

domácímu týmu jsme nastříleli 12 branek . hoši DÍK .    

 

ŢÁCI STARŠÍ 

 

Vlachovo Březí : TJ Blatná z. s. 2 : 1 ( 0:1) 
 

 Branka: Fořt Tomáš 

 Sestava: Štědronský M. - Tvrdý F., Bláha V.,Hrádek A.,Uldrich M. - Maleček  J., Antoš J .,Fořt L. ,Pícha Š. - Fořt T.,   

Souček D. 

 Střídání: Cheníček F. 
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 Hodnocení: V prvním mistrovském zápase jsme nastoupili v oslabené sestavě a na výkonu to bylo znát. Sice nám vyšel 

úvod  utkání, kdyţ chyboval domácí brankář a Tomáš Fořt pohodlně skóroval do prázdné branky. Pak byla hra celkem 

vyrovnaná bez  velkých příleţitostí na obou stranách. V druhém poločase domácí vyrovnali z trestného kopu asi z 30 

metrů po chybě našeho  brankáře. Zápas vypadal na remízu, ale 5 minut před koncem přišla hrubá chyba naší obrany a 

domácí se tak mohli radovat z  výhry. 

 

ŢÁCI MLADŠÍ 

Vlachovo Březí - TJ Blatná z. s.   0:12 (0:7) 

Datum:   5.9. 2015  11:15 hod. 

Rozhodčí:  Formánek 

Branky Blatné :   4., 20., 21. Říha V., 16., 23., 60. Outlý, 15. Opava, 25. Potůček, 36. Krátký, 37. Bulka A., 55. Fiřt, 

56. Šejvar 

Blatná :   Sedláček (Říha P.) - Fiřt, Potůček, Šejvar - Bulka A., Outlý, Krátký - Říha V. (Opava, Šmat, Slavíček, Turek, 

Šurát, Bláha) 

V našem prvním soutěţním utkání kluci předvedli slušný výkon. Soupeř je v soutěţi nováček a hrozil hlavně z brejků. 

Ty kluci ubránili a oba dva brankáře můţe těšit čisté konto. Kubu za první a Pavla za druhý poločas. Těšit nás můţe i 

to, ţe se o branky podělilo osm střelců.  

 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA ,, A“ 

 

Sedlice/Doubravice  : TJ  Blatná  z.s.   2:13  (1:7) 
  
Branky Blatné: Fejtl Mi. 7, Bulka V. 2, Prokopius 2, Merhaut Z., Bláha 

  

Štěkeň  :  TJ Blatná z. s.   6:10    (2:7) 

  
Branky Blatné: Fejtl Mi. 4, Merhaut Z. 2, Obleser, Prokopius, Vávra, Bulka V. 

 

TJ Blatná  z. s.  :  Sousedovice  7:5 (1:4) 
  
Branky Blatné: Fejtl Mi. 5, Barabáš, Merhaut Z. 

Branky Sousedovic: Šíp 3, Tomášek, Marek 

 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA ,,B“ 

 

TJ Blatná z. s.  - Štěkeň 4:7 (2:4) 

Sestava Blatná: Jakub Potůček - Vít Hůrka, Natálie Kostohryzová, Jakub Outlý (K), Pavel Krátký, Adam Hovorka, 

Martin Kafka, Ondřej Novotný, Prokop Říha, Vojtěch Mikeš 

Branky Blatné: 1x Jakub Outlý, 1x Adam Hovorka, 1x Pavel Krátký, 1x Natálie Kostohryzová 

Trenéři Blatné: Doma jsme tentokrát přivítali soupeře ze Štěkně. Diváci sledovali velmi kvalitní a atraktivní zápas. 

Soupeř se ujal vedení, my jsme korigovali skóre. Na začátku druhého poločasu jsme sníţili na rozdíl jediné branky, ale 

bohuţel vytouţeného vyrovnání jsme se nedočkali, i kdyţ šance na vstřelení gólu jsme měli. Po dlouhých minutách bez 

gólu jsme bohuţel během 4 minut dostali tři góly a o výsledku bylo téměř rozhodnuto. Kluci však nesloţili zbraně, 

bojovali a ještě jeden gól dokázali vstřelit. I přes prohru musíme kluky pochválit. Hráli nadoraz, bojovali, dřeli a hlavně 

hráli FOTBAL 
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Sousedovice - TJ Blatná z. s. 7:9 (2:7) 

Sestava Blatná: Jakub Potůček - Vít Hůrka, Natálie Kostohryzová, Jakub Outlý (K), Pavel Krátký, Adam Hovorka, Martin Kafka, 

Ondřej Novotný, Prokop Říha, Vojtěch Mikeš 

Branky Blatné: 5x Jakub Outlý, 2x Adam Hovorka, 1x Pavel Krátký, 1x Ondřej Novotný 

Trenéři Blatné: Do Sousedovic jsme jeli s odhodláním předvést hezký fotbal a porvat se o výsledek. První poločas nám vyšel 

výborně. Sice jsme ze začátku jako první inkasovali, ale dokázali jsme soupeře přehrát, otočit skore a vybudovat si vysoký rozdíl. Ve 

druhém poločase nám bohuţel docházeli síly a na naši bránu se valil jeden útok za druhým. Domací zdramatizovali zápas a nám se 
přestala dařit kombinace. V poslední minutě jsme naštěstí proměnili šanci a tím zápas rozhodli. 

Bavorov : TJ Blatná z. s.  3:7 (3:5) 

Sestava Blatná: Jakub Potůček - Vít Hůrka, Natálie Kostohryzová, Jakub Outlý (K), Pavel Krátký, Adam Hovorka, 

Martin Kafka, Ondřej Novotný, Prokop Říha, Vojtěch Mikeš 

Branky Blatné: 3x Jakub Outlý, 1x Pavel Krátký, 1x Ondřej Novotný, 1x Vojtěch Mikeš, 1x Natálie Kostohryzová 

Trenéři Blatné: Venkovní zápas jsme odehráli se soupeřem, se kterým jsme hráli úplně poprvé. Ujali jsme se vedení a to 

nám vydrţelo aţ do konce. Během prvního poločasu soupeř pokaţdé dokázal sníţit na rozdíl dvou branek, ale více šancí 

bylo na naší straně. Ve druhém jsme přidali další dvě branky a jiţ ţádnou neinkasovali. Zápas to ale byl velmi těţký, 

jelikoţ jsme čelili výrazné výškové výhodě domácíc 

TJ Blatná  z.s.  : Chelčice  9:6 (2:5) 

Sestava Blatná: Jakub Potůček - Vít Hůrka, Natálie Kostohryzová, Jakub Outlý (K), Pavel Krátký, Adam Hovorka, 

Martin Kafka, Ondřej Novotný, Prokop Říha, Vojtěch Mikeš 

Branky Blatné: 3x Pavel Krátký, 2x Natálie Kostohryzová, 2x Jakub Outlý, 2x Vít Hůrka 

Trenéři Blatné: První zápas ve starší kategorii jsme odehráli doma. První půle se nám vůbec nepovedla. Byla bez 

nasazení, bojovnosti a jen o čekání, co udělá soupeř s míčem. Proto není divu, ţe jsme po dvaceti minutách prohrávali 

jiţ 0:5. Do konce poločasu jsme dokázali vstřelit dvě branky a sníţit nepříznivý výsledek. Do druhého poločasu jakoby 

nastoupil jiný tým. Soupeře jsme doslova válcovali a začali otáčet vývoj zápasu. Kluci hráli aktivně, napadali soupeře a 

odměnou byla zaslouţená výhra. Kluci ukázali charakter a chuť hrát fotbal za jakéhokoliv stavu. Díky za tento přístup. 

 

 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA ,, A“ 

 

TJ Blatná  z.s.  : TJ  Draţejov   24:1 (12:0) 
 
Datum: 6.9.2015 - 10:00 hod. Diváci: 30 

 

Branky Blatné: 7x Říha Tomáš 5x Šimeček Luboš 4x Číţek Marek 3x Fejtl Matěj 2x Vaněček Miroslav, Hamplová 

Aneţka 1x Mázdra Jiří 

 

Sestava Blatná: Hanousek David - Šimeček Luboš, Vaněček Miroslav (C), Mázdra Jiří - Říha Tomáš, Číţek Marek, 

Fejtl Matyáš, Hamplová Aneţka 

 

Hodnocení: První domácí utkání jsme sehráli proti týmu z Draţejova. Divadelní představení, které naši kluci a slečna 

rozjeli hned od první minuty muselo bavit především domácí příznivce. Jak se říká můj dům můj hrad platilo dnes více 

jak na 100% Jistý brankář, skálopevná obrana a neomylní střelci v útoku, naprosto týmový výkon všech. Soupeře jsme 

nepustili téměř k ničemu a sami hráli to co jsme potřebovali. 

Těţko hodnotit výsledek 24:1 neţ naprostou dominancí našeho týmu. Kluci se bavili fotbalem, publikum naší hrou a 

"křičením góóóóól"  

Za dnešní představení všem obrovský palec nahoru i domácím příznivcům, kteří opět dorazili v hojném počtu. Jen tak 

dál. 24x díky BORCI  
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Junior Stakonice : TJ Blatná z. s.  6:9 (3:3) 

 
Datum: 29.08.2015 - 14:30 hod. Diváci: 30 

 

Branky Blatné: 3x Číţek Marek 2x Šimeček Luboš 1x Vaněček Miroslav, Říha Tomáš, Brynda Matyáš, Hamplová 

Aneţka 

 

Sestava Blatná: Hanousek David - Šimeček Luboš, Vaněček Miroslav (C), Mázdra Jiří - Říha Tomáš, Číţek Marek, 

Brynda Matyáš, Sýbková Agáta, Hamplová Aneţka 

Hodnocení: První zápas sezóny pro nás začínal druhým kolem a jeli jsme na půdu soupeře konkrétně do Strakonic. 

Nebudeme si nic nalhávat, ale jeli jsme pro jasnou výhru a tři body. Jenţe v prvním poločase jsme se nemohli vůbec 

dostat do tempa, sice jsme vedli 3:1, ale soupeř dokázal do přestávky srovnat na 3:3 

 

 

Po změně stran nás soupeř šokoval a šel do vedení 5:3 a to za přispění především našeho týmu. Naštěstí to kluci 

nezabalili a začali hrát to co jsme od nich očekávali od první minuty zápasu. Soupeře jsme zatlačili a dokázali výsledek 

srovnat. Poté uţ jsme na hřišti nepřipustili ţádné drama a utkání dovedli do úspěšného konce v poměru 9:6 v náš 

prospěch. Ze Strakonic jsme si sice odvezli plný počet bodů, ale to je asi tak jediné co nás můţe dnes těšit. Protoţe  

 

předvedená hra nebyla to co jsme si představovali a ani se nepodobala tomu co jsme předváděli v přípravných zápasech 

na novou sezónu. Je to pro nás ponaučení do dalších zápasů. Dnes díky pouze rodičům za podporu na venkovním 

utkání. 

 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA ,,B“ 

 

Katovice/Hoštice : TJ Blatná z.s.   5:3 (1:2)  

 

 Náš ,,PRVNÍ MISTRÁK" byl z naší strany herně opravdu solidní.Kluky musíme za předvedenou hru  pochválit. Po 

první půli jsme ještě 2:1 vedli, ale pak bohuţel nedáme gol ani z vyloţené šance a to nás stálo nějaký ten bodík.  

 Naše goly dali:Brouček Jára, Hucek Filip a  Šafařík Vojta  

 

TJ Blatná z.s. : Junior  "B"   1:5 (0:4)     

 
Z naší strany opět herně slušné utkání.Soupeř byl fotbalovější, ale nás sráţí neproměnování i těch nejvyloţenějších 

šancí. .Za bojovnost budeme chválit všechny, ale nejvíce asi vyčníval náš brankář Dany. Čestný úspěch zaznamenal 

Matyáš Matějka. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

    Ovládání míče je základ - Coerver coaching v Blatné 

 

    Vývoj jde stále dopředu a pozadu nezůstává ani TJ Blatná! Nová metoda v ČR, výchova dětí podle Coerver 

coaching se stala součástí i výchovy naší mládeţe, v kategoriích od 5 do 17let. Ve světě jdou touto cestou 

nejznámější fotbalové akedemie, tak proč ne také my? 

    Cílem je vychovat individuálně schopné, sebevědomé a kreativní hráče, kteří hrají fér a respektují soupeře. 

Základem metody je naučit děti dokonalému ovládání míče. Pokud zvládnou základ, tak se dále postupně učí 

přihrávat a zpracovat míč, hru 1na1, rychlost, zakončení a malou skupinovou hru. Vše podle tzv. Coerverovy 

pyramidy. 

    Od května tohoto roku jsme začali se speciálním Coerver tréninkem pro zájemce z týmů přípravek a to jednou 

týdně. Přes léto se do programu zapojilo jiţ 30 nejmenších a nutno podotknout, ţe dělají obrovské pokroky. TJ 

Blatná se snaţí fungovat komplexně jako jeden tým a seznamujeme tedy s touto metodou i trenéry našich 

nejmladších. Díky nim tuto progresivní metodu trénují některé naše děti i 3krát v týdnu a začíná se to 

projevovat na předváděné hře. Ale co je úplně to nejdůleţitější, je to, ţe Coerver je pro děti zábava! 

    Víme, ţe je to běh na dlouhou trať, ale věříme, ţe jsme se vydali tou správnou cestou a za několik let se to 

promítne i do našich seniorských kategorií, a ţe si to uţijete také VY, naši fanoušci! 
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                                         1. A  TŘÍDA MUŢŮ – SK. A 
 

1. Protivín 4 4 0 0 17:3 12 

2. Blatná 4 3 1 0 15:7 10 

3. Bernartice 4 3 0 1 9:7 9 

4. Týn/Vlt. 4 2 1 1 8:7 7 

5. So. Sez.Ústí 4 2 1 1 11:13 7 

6. Vacov 4 2 0 2 10:9 6 

7. Milevsko"B 4 2 0 2 7:8 6 

8. Vimperk 4 1 2 1 6:8 5 

9. Vodňany 4 1 1 2 8:7 4 

10. Lažiště 4 1 1 2 9:10 4 

11. Větrovy 4 1 0 3 6:9 3 

12. Mirovice 4 1 0 3 4:8 3 

13. Osek"B 4 1 0 3 1:6 3 

14. Chýnov 4 0 1 3 3:12 1 

 


